6. SINIF

1.ÜNİTE
PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
6.1.6. Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetler.
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I. Yüce Allah’ın nübüvvet ile görevlendirdiği bir elçidir.

“O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta
insanı çamurdan yaratmıştır.”

II. Kendisine emir ve yasakların bulunduğu sayfalar
gönderilmiştir.

(Secde suresi, 7. ayet)

III. Kur’an-ı Kerim’de söz edilen peygamberlerden biri
değildir.

Bu ayetten hareketle Hz. Âdem (a.s.) ile ilgili;
I. Topraktan yaratılmıştır.
II. Seçilen ilk peygamberdir.

Hz. Âdem ile ilgili verilen bilgilerden hangileri
doğru değildir?

III. En güzel şekilde yaratılmıştır.

A) Yalnız I

B) I ve III

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

C) Yalnız III

D) II ve III

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III
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Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra
onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler
iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin” dedi. Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin
bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur.
Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.

“İblis dedi ki: Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için
senin doğru yolunun üstüne oturacağım.”

(Bakara suresi, 31-32. ayetler)

(A’râf suresi, 16. ayet)

Bu ayette Hz. Âdem’in (a.s.) hangi yönüne vurgu
yapılmaktadır?

Bu ayetten İblis ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
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A) Ateşten yaratılmış bir varlıktır.

A) Yaratılan ilk insan olması

B) Allah’a (c.c.) karşı kibirlenen bir varlıktır.

B) Topraktan yaratılmış bir varlık olması

C) insanları kötülüğe sevk etmek için çalışmaktadır.

C) Yeryüzünde seçilen halifelerin ilki olması

D) İnsanların doğru yolda olmasına tahammül edememektedir.

D) Meleklerden üstün özelliklere sahip olması
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Yüce Allah, Hz. Âdem’i yaratır, meleklerden ve cinlerden Hz. Âdem için secde edilmesini ister. Ancak cinlerden olan İblis, “...Ben ondan daha üstünüm; çünkü beni
ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın…” diyerek Hz.
Âdem için secde etmekten uzak durur. Bunun üzerine
Allah (c.c.) onu huzurundan kovar.

Hz. Âdem’in (a.s.) oğullarından biri hayvancılıkla diğeri
ise tarımla geçimini sağlamaktaydı. Hz. Âdem (a.s.),
oğullarından Allah’a (c.c.) kurban sunmalarını istedi.
Habil malının en güzelini seçip kurban olarak sundu.
Kabil ise malının en değersiz olanını istemsizce kurban
olarak sundu. Allah, Habil’in kurbanını kabul etti. Ancak
Kabil’in kurbanını reddetti.

Bu parçaya göre İblis’in kovulma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşten yaratılmış olması

Bu parçaya göre Allah’ın kurban sunumunda dikkate aldığı ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

B) Allah’a (c.c.) karşı kibirlenmesi

A) Samimiyet ile yapılması

C) Melekler ile aynı ortamda bulunması

B) Temizliğe dikkat edilmesi

D) Meleklerden sonra yaratılan varlık olması

C) Gösterişten uzak durulması
D) Alçakgönüllü olmaya dikkat edilmesi
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